Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 21. februar 2017, kl. 19.00
Bygdarráðslimir á fundi: Pauli T. Petersen, Laila Haldansen, Eyðun Hansen, Ingi Olsen,
John Zachariassen, Durita á Heygum og Øssur Christiansen
Skrivari:
Maud Poulsen

Vísandi til grein 18, stk. 2, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri boðaði Herit
Magnussen tann 1. februar 2017 frá, at henni barst frá at møta á fundinum vegna
uttanlandsferð.
Tiltakslimurin á lista B Øssur Christiansen fekk fundarboð tann 21. februar, og játtaði at møta.
Sambært grein 18, stk. 3, í løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri, skal
kommunustýrið gera av, um treytirnar fyri innkalling av tiltakslimi eru loknar.
Bygdarráðið samtykti einmælt at góðkenna innkallingina av Øssuri Christiansen sum tiltakslimur.

Til viðgerðar fyri opnari hurð:

Mál 12
Tilmæli frá Mentanarnevndini um val av limum í bókasavnsnevndina.
J.nr. 00.22.04-G01-1-16
Mentanarnevndin viðgjørdi á fundi tann 14. februar 2017 val av limum í bókasavnsnevndina.
Vestmanna Bygdarráð skal velja nýggja bókasavnsnevnd.
Undanfarnu setur hava hesi verið umboðaði í bókasavnsnevndini: formaðurin/forkvinnan í
Mentanarnevndini, forkvinnan í Skúlastýrinum, fólkabókavørðurin og skúlabókavørðurin.
Víst verður eisini til bókasavnslógina ll. nr. 79 frá 2001.
§ 11. Stk. 2. Fólkabókasøvnini eru kommunal. Bý-/bygda(r)ráðini velja eina
bókasavnsnevnd, sum hevur ábyrgdina av bókasavnsrakstrinum. Nevndin kann vera tann
sama sum mentanarnevndin, um ein tílík frammanundan er vald á staðnum.
…
§ 18 Stk. 2. Eru fólka- og skúlabókasavnið í felags høli, skal skúlastýrið vera umboðað í
bókasavnsnevndini
Nevndin mælir til, at Ingi Olsen, formaður í Mentanarnevndini, Jona Jensen, forkvinna í
Skúlastýrinum og Gyðja H. Didriksen, fólkabókavørður, verða vald í bókasavnsnevndina.
Viðv. 12
Tilmælið var einmælt samtykt.

Fundarbók hjá Vestmanna Bygdarráð.
Bygdarráðsfundur tann 21. februar 2017, kl. 19.00

Mál 13
Val av einum varalimi til Barnaverndarnevndina í VEKS.
J.nr. 00.22.04-1-17
Vestmanna Kommuna eigur tveir limir og tveir varalimir í barnaverndarnevndini í VEKS. Annar
varalimurin, sum var valdur á seinasta bygdarráðsfundi, mátti trekkja seg og tí skal ein nýggjur
varalimur veljast.
Viðv. 13
Pauli T. Petersen, borgarstjóri, skjeyt upp at velja Øssur Christiansen sum varalim hjá Joan
Vang í barnaverndarnevndini í VEKS.
Mál 14
Góðkenning av leigusáttmála.
J.nr. 82.16.00-2-17
Jógvan Johannesen, Leitisvegur 7, Vestmanna, hevur keypt bygningin inni á Fjørð, matr. nr.
216x. Bygningurin stendur á leigulendi hjá kommununi, og sambært grein 13 í leigusáttmálanum
skulu allar broytingar í sáttmálanum góðkennast av Vestmanna Bygdarráð.
Einasta broyting í nýggja leigusáttmálanum er, at 1. punktum í grein 3 er broytt til hesa orðing:
“Økið skal nýtast til handilsvirksmi, frítíðarvirksemi, goymslu
og til annað arbeiði, ið hevur samband við hetta.”
Heitt verður á bygdarráðið um at góðkenna leigusáttmálan.
Viðv. 14
Bygdarráðið samtykti einmælt at góðkenna leigusáttmálan.
Bókin lisin.

Fundurin lokin kl. 22.00
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Durita á Heygum

